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OŚWIADCZENIE JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 
O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI 

 
 
 
Biuro Obsługi Inwestycji „RK PROJEKT” oświadcza, że: 
Kompleksowa dokumentacja techniczna w stadium Projektu Budowlanego na 
odbudowę mostu w km 5+971 drogi powiatowej Nr 1701L Zaświatycze – 
Dołhobrody – Kuzawka – droga woj. nr 816 w miejscowości Dołhobrody  
jest wykonana zgodnie z Umową nr 6/US/2013 z dnia 29.08.2013 r. obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz normatywami i jest kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 
 Projektant branży mostowej: 
 
 
 
 
 
 
 
 właściciel: 
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Robert Śpiewak 
Góra Puławska ul. Dębowa 13 
24-100 Puławy 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (zmiana w Dz. U. Nr 93 poz. 888  

z 2004 roku, do Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003), 
 

oświadczam, 
że opracowana przeze mnie dokumentacja techniczna na odbudowę mostu w km 5+971 

drogi powiatowej Nr 1701L Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – droga woj. nr 816 

w miejscowości Dołhobrody dla Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie zgodnie z Umową 

nr 6/US/2013 z dnia 29.08.2013 r. została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant branży mostowej: 
 
 
 
 
Andrzej Krasnowski 
ul. Ogrodowa 17/4 
20-075 Lublin 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (zmiana w Dz. U. Nr 93 poz. 888  

z 2004 roku, do Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003), 
 

oświadczam, 

że dokumentacja techniczna na na odbudowę mostu w km 5+971 drogi powiatowej Nr 

1701L Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – droga woj. nr 816 w miejscowości 

Dołhobrody dla Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie zgodnie z Umową nr 6/US/2013 

z dnia 29.08.2013 r. została sprawdzona i  jest opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Sprawdzający branży mostowej: 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego – projektu zagospodarowania terenu – odbudowy mostu w km 
5+971 drogi powiatowej Nr 1701L Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – droga woj. nr 816 

w miejscowości Dołhobrody, Gmina Hanna. 
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
§ Umowa nr 6/US/2013 z dnia 29.08.2013 r. 
§ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. nr 80 z 10-05-2003 r) 
§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku  

Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
§ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. Nr 80 poz. 717). 
§ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
§ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229). 
§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133). 
§ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). 

§ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735). 

§ Materiały wyjściowe; 
− Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez GEPRO s.c. – Krzysztof  
 Sakowicz dn 18.09.2013r. 
− Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Hanna, 
− Dokumentacja geologiczno-inżynierska na potrzeby odbudowy mostu opracowana prze  
 Przedsiębiorstwo Usługowe GEOTECH w listopadzie 2013 r. 
− Dokumentacja archiwalna PT remontu mostu istniejącego opracowana przez mgr inż.  
 Jerzego Kacperka w maju 2000 r. 

§ Obowiązujące normy, przepisy i instrukcje. 
 
2. DANE OGLNE. 

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 
 Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu w km 5+971 drogi powiatowej Nr 
1701L Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – droga woj. nr 816 w miejscowości 
Dołhobrody, Gmina Hanna, Powiat Włodawski, Województwo Lubelskie na następujących 
działkach: dz. 628 – obr. Dołhobrody – Nr 0002 

 Odbudowa w zakresie robót mostowych obejmuje: 
- wykonanie rozbiórki istniejącego mostu w km 5+971 drogi powiatowej nr 1701L, 
- wykonanie odbudowy mostu w km 5+971 drogi powiatowej nr 1701L, 
- wykonanie umocnień dna i skarp koryta cieku w bezpośrednim sąsiedztwie odbudowanego 

obiektu, 
- wykonanie korekty dojazdów do mostu, 

Inne roboty uzupełniające i porządkowe. 

Projektuje się most na klasę obciążeń ..D" wg PN-85/S-10030. Zgodnie z Rozporządzeniem 
MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. (DZ.U. Nr 63, poz. 735) 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Odbudowa mostu w km 5+971 drogi powiatowej Nr 1701L Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – 
droga wojewódzka nr 816, w miejscowości Dołhobrody. Gmina Hanna. Powiat Włodawski. 
 

RK PROJEKT Biuro Obsługi Inwestycji  7 

 
2.2. CEL I ZAKŁADANY EFEKT INWESTYCJI. 
Odbudowa mostu ma na celu: 

• poprawę stanu technicznego przeprawy przez ciek wodny poprzez rozebranie starego, 
zniszczonego mostu i budowę nowego dostosowanego do aktualnie obowiązujących 
przepisów. Przywrócenie jego funkcji komunikacyjnych. 

• poprawę warunków przepływu wody cieku wodnego w rejonie mostu. 
 
2.3. ADRES INWESTYCJI. 
 Odbudowywany most zlokalizowany jest w km 5+971 drogi powiatowej nr 1701L 
Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – droga woj. nr 816 w miejscowości Dołhobrody, 
gmina Hanna, powiat włodawski, województwo lubelskie. 
 Pas drogowy przebudowywanego odcinka drogi składa się z działek nr 628 obr. 
Dołhobrody. 
 
2.4. UZASADNIENIE INWESTYCJI. 
 Istniejący most, został uszkodzony podczas wiosennych roztopów 2013. Przyczółek od 
strony miejscowości Dołhobrody został podmyty nurtem cieku, stracił nośność, w skutek, czego 
doszło do niekontrolowanego przemieszczenia konstrukcji ustroju niosącego.  
 Most utracił zdolność bezpiecznego przenoszenia obciążeń od występującego po nim 
ruchu i stanowi zagrożenie dla użytkowników. 
 Obiekt został wybudowany w 1987 roku. W roku 2000 został wyremontowany – remont 
obejmował ustrój noiosący i wyposażenie obiektu nie obejmował posadowienia obiektu. W 
chwili obecnej nie spełnia wymagań „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie”. 
 Decyzja o odbudowie w/w. mostu i przywrócenia pełnej komunikacji drogi powiatowej 
została podjęta ze względu konieczności zapewnienia dojazdu do gospodarstw rolnych oraz pól 
uprawnych a tak, że ze względu na fakt konieczności przejazdu Służb Ochrony Granic. 
Ostatecznie zdecydowano o modernizacji całości obiektu mostowego i jego dojazdów. 
 
 
2.5. INWESTOR. 

 Inwestorem przedsięwzięcia jest: Powiat Włodawski 
  Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie 
  22-200 Włodawa, 
  ul. Lubelska 60. 
 
2.6. JEDNOSTKA PROJEKTOWA. 

 Projekt został opracowany przez: Biuro Obsługi Inwestycji „RK PROJEKT” 
  24-100 Puławy, 
  Góra Puławska ul. Dębowa 13. 
 
2.6.1. Dane personalne projektanta branży mostowej. 
 mgr inż. Robert Śpiewak uprawnienia budowlane nr LUB/0033/PWOM/04 
  do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
  bez ograniczeń w specjalności mosty 
  (podstawa: ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane 
  Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zm.) 
  nr ewidencyjny LOIIB – LUB/BM/0507/04 
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2.6.2. Dane personalne sprawdzającego branży mostowej. 
 mgr inż. Andrzej Krasnowski uprawnienia budowlane nr LUB/0066/POOM/03 
  do projektowania bez ograniczeń w specjalności mosty 
  (podstawa: ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane 
  Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zm.) 
  nr ewidencyjny LOIIB – LUB/BM/3442/02 
 
 
3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAINWESTOWANIA TERENU. 
 Droga powiatowa nr 1701L jest drogą o znaczeniu lokalnym i przebiega od 
miejscowości Zaświatycze przez Dołhobrody i Kuzawkę do drogi wojewódzkiej nr 816. Droga 
jest klasy L. Na rozpatrywanym odcinku droga powiatowa Nr 1701L przebiega przez pola i łąki, 
pomiędzy Granicą Państwa a miejscowością Dołhobrody. Nawierzchnia drogi gruntowa. 
Stanowi dojazd do gospodarstw rolnych oraz zlokalizowanych na tym terenie upraw rolnych. 
Droga jest również wykorzystywana dla Służb Ochrony Granic.  
 
 Droga posiada jezdnię jednoprzestrzenną dwupasmową częściowo o nawierzchni 
bitumicznej szerokości ~5.00 m i częściowo gruntową o szerokości 4,0 m. Korona drogi 
zmienna, na omawianym odcinku o szerokości 5,5 – 6,0 m. Pas drogowy o szerokości 11.0 m. 
Na omawianym odcinku droga przebiega po terenie równinnym (łąki i pola uprawne) w nasypie 
o wysokości 1,5 – 2,0 m. 
 W planie droga przebiega na odcinku prostym posiada przekrój poprzeczny szlakowy 
ze spadkiem poprzecznym daszkowym ok 4%. Na obiekcie jezdnia również bezkrawężnikowa. 
 Na odcinku objętym opracowaniem w istniejącym pasie drogowym nie występują 
żadne urządzenia obce. 
 
Istniejący most to konstrukcja jednoprzęsłowa wolnopodparta o ustroju niosącym z składającym 
się z pięciu belek stalowych stężonych poprzecznicami. Na ustroju niosącym, z elementów 
prefabrykowanych i częściowo „na mokro” została ułożona współpracująca płyta pomostu.  
Posadowienie mostu stanowią rury żelbetowe Ø 100, jako słupopale wykonane w osłonie 
kręgów żelbetowych wypełnione betonem zbrojonym, zwieńczone oczepem żelbetowym, na 
którym poprzez łożyska został oparty ustrój niosący z płytą pomostu. 
 
 
Parametry geometryczne mostu istniejącego: 

• klasa obciążenia „D” wg normy PN-85/S-10030; pojazd dopuszczony do ruchu po 
obiekcie 20 [t]; 

• całkowita długość mostu   16,34 [m]; 

• rozpiętość teoretyczna przęsła 15,00 [m]; 

• całkowita szerokość mostu   6,40 [m]; 

• szerokość między poręczami   6,00 [m]; 

• przekrój poprzeczny daszkowy   1,5 [%]; 

• spadek podłużny      0,5 [%]; 
 
Omawiany most leży w obrębie dorzecza Wisły i jednego z jej prawobrzeżnych dopływów – 
rzeki Bug. Sieć wód powierzchniowych w obrębie omawianego obszaru tworzy sieć związana z 
lewobrzeżnymi dopływami tej rzeki. Bug jest największym prawobrzeżnym dopływem Wisły. Na 
odcinku ujściowym ww. ciek jest to rzeka graniczna z Ukrainą.  
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Na odcinku granicznym Bug jest rzeką nieregulowaną, płynie szeroką doliną, silnie meandrując. 
W dolinie są liczne starorzecza stale lub okresowo wypełnione wodą. Rzeka charakteryzuje się 
zasileniem śnieżno-deszczowym z maksymalnymi stanami wody wczesną wiosną. Niskie stany 
wody występują w okresie jesieni z minimum we wrześniu i październiku, a wysokie związane 
są z opadami letnimi (czerwiec – lipiec). W poszczególnych latach mogą występować znaczne 
wahania wielkości przepływów wody w Bugu. 
Cały omawiany obszar odwadniany jest przez znaczną ilość bezimiennych cieków o 
charakterze uregulowanych kanałów. Występują one w rozległych obniżeniach i drobnych 
zagłębieniach krasowych łącząc je ze sobą poprzez liczne przekopy. Działy wodne są 
niewyraźne. Potok bez nazwy, nad którym jest zlokalizowany omawiany most jest również 
jednym z lewobrzeżnych dopływów Bugu płynącym i uchodzącym pomiędzy innymi większymi 
dopływami. Ujście do Bugu znajduje w km 350 rzeki.  
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE. 

4.1. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA. 
4.1.1. Przewidywane zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu 
 Realizacja inwestycji wymaga następujących zmian w istniejącym zagospodarowaniu 
terenu: 

- Korekty dojazdów do mostu. 
- Regulacji koryta cieku wraz umocnieniem dna i skarp. 
- Wycinki 8 drzew oraz 0.01 ha zarośli kolidujących z rozwiązaniami projektowymi. 

 Zakres przewidywanych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu pokazany jest 
na planie zagospodarowania terenu (rys. 2). 
 Droga powiatowa 1701L istnieje w tym przebiegu od wielu lat, dlatego też 
dotychczasowy sposób wykorzystywania rejonu przedsięwzięcia nie różni się od planowanego - 
po odbudowie obiektu w miejscu rozebranego. Przed budową i po budowie obiekt drogowy był i 
będzie użytkowany do przeprowadzania wód pod korpusem drogi, zaś droga powiatowa nr 
1701L nad obiektem była i nadal będzie użytkowana jak trasa drogowa dla ruchu pojazdów na 
szlaku wschód - zachód. 
Zagospodarowanie terenu w strefie oddziaływania przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie po jego 
realizacji. 
 
4.1.2. Obiekt mostowy. 
 Ustrój niosący obiektu jak i podpory zostały zaprojektowany na obciążenie klasy D wg 
PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia.” Po modernizacji obiekt zachowuje swoją klasę 
obciążenia oraz odpowiadającą tej klasie masą pojedynczego pojazdu dopuszczonego do 
ruchu po obiekcie 20 t. 
 Po odbudowie obiekt mostowy będzie spełniał wymogi, jakie przed nim stawia 
„Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” odnośnie 
konieczności wyposażenia obiektów mostowych w bariery ochronne oraz wymóg wykonywania 
na obiektach jezdni ograniczonej krawężnikami. 
 
4.1.3. Elementy geometryczne drogi klasy L. 
 Elementy geometryczne drogi dla prędkości projektowej w obszarze zabudowanym 
oraz poza obszarem zabudowanym - 40 km/h. 
 Przekrój poprzeczny na dojazdach do mostu – szlakowy (bezkrawężnikowy).  
 Założenia przyjęte do projektowania, konstrukcja nawierzchni na przebudowywanym 
odcinku drogi oraz wszystkie pozostałe parametry drogi wg rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
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4.2. CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE DROGI. 
 Po odbudowie mostu droga na odcinkach dojazdowych do mostu nie zmieni swoich 
parametrów i będzie posiadała następujące cechy: 
− droga klasy  L 
− prędkość projektowa  40 km/h 
− szerokość korony drogi 5,50 m 
− szerokość jezdni  4,0 m 
− spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 3,0 % 
 
 
4.3. PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE OBIEKTU MOSTOWEGO. 
 Po odbudowie obiekt mostowy będzie posiadał następujące parametry techniczno - 
użytkowe: 
− klasa obciążenia D wg PN-85/S-10030 
− masa pojedynczego pojazdu dopuszczonego do ruchu  20 ton. 
− długość całkowita obiektu ze skrzydełkami  24,30 m, 
− długość obiektu z płytami przejściowymi  26,92 m, 
− długość ustroju niosącego (płyty pomostu)  18,20 m, 
− rozpiętość teoretyczna przęsła  17,50 m, 
− szerokość całkowita ustroju niosącego  6,60 m, 
− szerokość użytkowa między barierami  5,60 m, 
− szerokość jezdni między krawężnikami  5,00 m, 
− elementy drogi na moście: 
§ jezdnia w krawężnikach 2 × 2,50 = 6,00 m, 
§ opaska lewostronna 0,70 m, 
§ chodnik prawostronny 0,70 m, 
§ na krawędzi obiektu po obu stronach  

– barieroporęcze sztywne H2 W3 B (np: BSL) wysokości  1,10 m, 
§ odwodnienie powierzchniowe ściekami przykrawężnikowymi do ścieków skarpowych poza 

obiekt mostowy do trawiastych rowów przydrożnych. 
 
5. POWIĄZANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z BUDOWLAMI ISTNIEJĄCYMI. 
 Odbudowywany obiekt mostowy leży w ciągu drogi powiatowej Nr 1701L, droga na 
całej długości posiada przekrój szlakowy, nawierzchnię gruntową. 
 Istniejący układ drogowy pozostaje bez zmian. 
 
 
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
§ Powierzchnia korony drogi (na odcinku prowadzenia robót) 1160,5 m2 
§ w tym powierzchnia obiektu mostowego 171,5 m2 

 
7. OCHRONA KONSERWATORSKA I ARCHEOLOGICZNA. 
 Odbudowywany most nie koliduje ze strefami ochrony konserwatorskiej 
i archeologicznej, obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
 
8. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE. 
 Charakterystyka występujących warunków gruntowo - wodnych na podstawie 
„Dokumentacji geologiczno-inżynierska” wykonanej przez GEOTECH w Lublinie w listopadzie 
2013 roku.  
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 W budowie geologicznej biorą udział: holoceńskie nasypy antropogeniczne, 
holoceńskie osady akumulacji bagienno-rzecznej wykształcone w postaci glin pylastych 
humusowych, oraz plejstoceńskie osady akumulacji rzecznej, wykształcone w postaci piasków 
drobnych i średnioziarnistych. 
 W trakcie prac terenowych stwierdzono występowanie jednego poziomu wody 
gruntowej, który nawiercono na głębokości 2,0-2,5 [m] ppt, który ustabilizował się na rzędnej 
148,55 [m] npm. Pomierzona w czasie badań głębokość dna kanału wynosiła ok. 5,0 [m] od 
poziomu lustra wody. 

 Dokładne przekroje geologiczne pokazano na rysunku ogólnym obiektu. Dokumentację 
geologiczną załączono do projektu wykonawczego obiektu mostowego. 
 
 
9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA. 
 Odbudowa istniejącego mostu i prace towarzyszące nie spowodują zagrożenia dla 
otaczającego środowiska i ludzi, a poprawią warunki przepływu wód pod mostem i płynność 
przejazdu po drodze, a tym samym bezpieczeństwo użytkowników. 
 Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490), sporządzenia raportu wymaga 
przedsięwzięcie na drodze krajowej o długości nie mniejszej niż 10 km lub mogą wymagać 
przedsięwzięcia na drogach publicznych o długości nie mniejszej niż 1 km. 
 
 Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Poleskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu oraz na obszarach Natura 2000: Dolina Środkowego Bugu i Poleska 
Dolina Bugu (obszary ptasie i obszary siedliskowe). Krajobraz otoczenia posiada charakter 
wiejski. Zakres inwestycji jest lokalny i stosunkowo bardzo mały, bez wpływu na obszary 
chronione. Projektowany most jest wpisany w krajobraz i dostosowany do istniejącego terenu. 
Nie będzie, więc zakłócać estetyki krajobrazu.  Most nie stanowi zagrożenia dla rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej.  
 
 
10. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE 

10.1. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT. 
 Roboty budowlane będą prowadzone jednoetapowo przy całkowitym zajęciu drogi. Na 
potrzeby utrzymania ruchu zostanie wytyczona droga objazdowa. 
Miejsce robót należy oznakować zgodnie z opracowanym Projektem organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót, który stanowi załącznik do Projektu Wykonawczego. 
 
10.2. ZAKRES ROBÓT DROGOWYCH. 
 Zakres robót drogowych obejmuje: 

a) korektę przebiegu dróg dojazdowych do obiektu mostowego  
b) rozebranie całej konstrukcji nawierzchni, 
c) wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni przed i za mostem oraz warstw 

nawierzchniowych (bitumicznych) na moście, 
d) wykonanie reprofilacji skarp korony nasypu drogowego, 
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10.3. ZAKRES ROBÓT MOSTOWYCH. 
 Zakres robót mostowych obejmuje: 
- wykonanie rozbiórki istniejącego mostu w km 5+971 drogi powiatowej nr 1701L, 
- wykonanie odbudowy mostu w km 5+971 drogi powiatowej nr 1701L, 
- wykonanie umocnień dna i skarp koryta cieku w bezpośrednim sąsiedztwie odbudowanego 

obiektu, 
- wykonanie korekty dojazdów do mostu, 

Inne roboty uzupełniające i porządkowe. 
 
10.4. ZAKRES ROBÓT MELIORACYJNYCH. 
 W projekcie przewidziano oczyszczenie i uporządkowanie koryta rzeki i terenu pod 
mostem. Koryto cieku na odcinku 2,5m przed, pod oraz 2,5m za mostem zostanie uregulowane. 
Dno umocnione kamieniem grubości 15cm, wysokość umocnienia 25cm. Skarpy w nachyleniu 
1:1,5 umocnione elementami prefabrykowanymi typu KRATA ułożonymi na geowłókninie 
i podpartymi palikami drewnianymi. 
 
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
 Obiekt po odbudowie spełniać będzie warunki bezpieczeństwa pożarowego zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 
 
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. 
 Nie występuje. 
 
13. URZĄDZENIA OBCE. 
 Na odcinku objętym opracowaniem w istniejącym pasie drogowym nie występują 
żadne urządzenia obce. 
 
14. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA. 
 Przewidywane roboty budowlane będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych, jednocześnie 
pracochłonność planowanych robót przekroczy 500 osobodni. Ponadto charakter robót 
i miejsce ich prowadzenia (na drodze pod ruchem i prace mostowe na wysokości nad wodą) 
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 Z powyższych względów kierownik budowy jest zobowiązany, przed rozpoczęciem 
budowy, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

 Informacja do Planu BIOZ stanowi część Projektu Budowlanego - Tom 1.3. 
 
 
 Opracował:  mgr inż. Robert Śpiewak 
 
 
 
 
 
 

Puławy, kwiecień 2014 r. 
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UZGODNIENIA I OPINIE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

 
 

§ Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Hanna Nr 
RiOŚ.6733.5.2013.SP z dnia 12.12.2013r.  14 

§ Wypis i Wyrys z Ewidencji Gruntów z dnia 01-10-2013 rok.  20 
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KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
I ZAŚWIADCZEŃ Z LOIIB 

 
 
 
 

Projektanta branży mostowej 23 - 25 

Sprawdzającego branży mostowej 26 - 28 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 

§ Rys. Nr 1. Orientacja  

§ Rys. Nr 2. Plan zagospodarowania terenu  

 
 


